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DROGFÖREKOMST I TRAFIKEN

En litteraturgenomgång

av Jan Törnros

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

REFERAT

Studier rörande droger i trafiken, såväl beträffande förekomst
som riskuppskattningar, utförda under i huvudsak 70- och 80-
talen i en mängd länder, redovisas i föreliggande rapport.
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II

DRUGS IN TRAFFIC

A literature review

by Jan Törnros
Swedish road and traffic research institute (VTI)

S-581 01 Linköping Sweden

ABSTRACT

Studies on drugs in traffic, prevalence figures as well as risk
evaluations, carried out mainly during the last 20 years in a
number of countries, are surveyed.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Många legala droger (mediciner) har i olika testsituationer vi-

sat sig kunna ha en negativ inverkan på olika aspekter av mänsk-

lig prestation och har därför kommit att betraktas som poten-

tiellt trafikfarliga.

Vad gäller illegala droger betraktas det som självklart att

dessa givetvis inte får förekomma i samband med framförandet av

motorfordon.

Syftet med föreliggande studie är att göra en litteraturgenom-

gång vad gäller förekomst av droger, såväl legala som illegala,

i trafiken. Av speciellt intresse är härvid de undersökningar,

där man analyserat olycksrisker. Såväl svenska som utländska

studier refereras.

Vid studiet av detta problemkomplex har ett flertal metoder an-

vänts. Man har således bl a studerat förekomst av olika droger i

trafikflödet, dvs hos trafikanter i allmänhet. Ett annat an-

greppssätt är att studera drogförekomst hos förare som ertappats

såsom misstänkta för påverkad körning. Man har därvid beräknat

det antal (eller den andel) individer som kan ha varit påverkade

av drog (enbart eller i kombination med alkohol) och på så sätt

få ett mått på omfattningen av drogpåverkad körning i detta se-

lekterade material. Ytterligare en metod är att beräkna drog-

förekomst hos skadade eller dödade i trafikfolyckor. För att få

ett mått på de olycksrisker som kan vara förknippade med använ-

dandet av droger är emellertid ingen av de nämnda metoderna

tillräcklig, utan man är nödsakad att relatera drogförekomst i

olyckor till förekomst hos en kontrollgrupp av icke olycksin-

blandade. Ett flertal studier har gjorts där man med varierande

metodik försökt göra sådana riskanalyser. En annan metod som

använts för att försöka värdera risker är att analysera skuld-

frågan i olyckor och relatera denna till droganvändning.
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2 METODIK

Genomgången baseras på nyare litteratur (i stort sett endast

från 70- och, framför allt, 80-talet), framtagen huvudsakligen

via VTIs dokumentations- och bibliotekstjänst.

I de fall redovisade studier ej endast berört drogproblematiken

utan även alkoholproblemet, har även sådana uppgifter återgivits

i kortfattad form.

Uppdelning har gjorts med hänsyn till i vilket land de olika

studierna genomförts.
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3 RESULTAT

3.1 Inledning

En betydande mängd studier rörande drogförekomst i trafiken har

utförts, såväl beträffande legala som illegala preparat.

Många av dessa studier innefattar Sömnmedel eller lugnande medel

(minor tranquilizers). Sömnmedel (hypnotika) som man studerat är

framför allt barbiturater, vissa bensodiazepiner (t ex nitra-

zepam, flunitrazepam), glutetimid och metaqualon. Preparat, av-

sedda att användas som lugnande medel (sedativa), såsom vissa

bensodiazepiner (t ex diazepam, oxazepam, klordiazepoxid), men

även meprobamat, förekommer i ett flertal studier.

Antidepressiva medel (t ex amitryptilin) finns representerade

bland studerade preparat. Även neuroleptika (antipsykotiska me-

del, major tranquilizers) har studerats, men i mindre utsträck-

ning än övriga psykotropa droger. Ett sådant preparat som finns

omnämnt är fenotiazin.

Antihistaminika (mot allergiska tillstånd) samt analgetika

(smärtstillande preparat) finns omnämnda i litteraturen. Såväl

lätta analgetika (t ex acetylsalicylsyra - aspirin) som narko-

tiska analgetika (opiater såsom morfin och heroin, syntetiska

preparat såsom.metadon, dextroproxifen), har studerats.

Även andra typer av narkotiska medel finns omnämnda i litteratu-

ren. Cannabis (THC - tetrahydrocannabinol, hasch, marihuana)

förekommer i många studier, men även centralstimulerande medel

(t ex amfetamin), kokain (t ex crack) och hallucinogener (t ex

LSD, PCP - fencyklidin) förekommer i litteraturen.

Det stora flertalet av ovan nämnda preparat har egenskaper som

gör dem intressanta från trafiksäkerhetssynpunkt. Sedation

(trötthet, dåsighet) kan exempelvis förekomma i samband med in-

tag av många olika droger. I vissa fall kan effekten vara den
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eftersträvade (sömnmedel), men även där kan dagen-efter-effekter

förekomma och således utgöra en ej önskad sido-effekt, en bi-

verkning. Sedationseffekter har även visat sig kunna förekomma

hos andra vitt skilda typer av läkemedel, bl a lugnande/ångest-

dämpande medel, antihistaminika, antidepressiva medel, neurolep-

tika.

Beträffande dessa och andra rapporterade typer av biverkningar,

se FASS (1989), där även interaktionseffekter (med bl a alkohol)

och överdoseringseffekter behandlas.

Hos narkotiska preparat förekommer en rad olika effekter, exem-

pelvis sedation och ointresse för omgivningen (opiater), föränd-

rad perception och tidsuppfattning, närminnesförlust, eufori

(cannabis), perceptuella störningar och hallucinationer (LSD,

PCP), uttalad eufori (centralstimulantia, kokain) (Solarz, 1978;

Willis, 1989).

3.2 Svenska data

Allgén et al (1973) studerade rattfyllerimisstänkta i Stockholm

under 2 månader hösten 1969. 142 frivilliga ställde upp för

blod- och/eller urinprov (inga uppgifter nämns beträffande bort-

fall). Hos 8% av de undersökta fann man barbiturater (i tera-

peutisk koncentration), samt enstaka fall av terapeutiska kon-

centrationer av glutetimid, meprobamat, amitryptilin och sali-

cylat (lätt analgetikum). Centralstimulerande medel påvisades

hos 5%. Inga fall av narkotiska analgetika kunde påvisas. 8% av

de undersökta företedde klara tecken på missbruk.

Solarz (1978, 1980, 1982) studerade förekomst av läkemedel hos

6725 ärenden (blod- och/eller urinprover) inkomna till Statens

Rättstekniska Laboratorium under 4 månader 1976, dvs rattfyl-

lerimisstänkta. 23% av dessa hade intagit läkemedel enligt egen

uppgift, läkares bedömning eller laboratorieanalys. Lägre siff-

ror hade erhållits 1965 (14%) och 1969 (närmare 20%). 3/4 av dem
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som intagit medicin hade tagit preparat som kan antas vara po-

tentiellt trafikfarligt. 84% av läkemedelsanvändarna hade inta-

git läkemedel + alkohol (0,5 promille eller högre). Lugnande

medel, sömnmedel och smärtstillande medel var de vanligaste me-

dicinerna.

9% av de 6725 ärendena gäller olyckor. I en stor andel (25%) av

dessa olyckor hade lugnande medel eller sömnmedel intagits. Jäm-

förelse görs mellan dem som tagit såväl alkohol som läkemedel

(33% olyckor + 13% olyckstillbud = 46%), med dem som enbart ta-

git alkohol (22% olyckor + 20% olyckstillbud = 42%), samt med

ytterligare en förargrupp, som enbart tagit läkemedel (27%

olyckor + 17% olyckstillbud = 44%). Trafikolycksfrekvensen var

högre hos förare med BAK under 0,5 promille, som intagit läke-

medel än hos förare med samma BAK som ej intagit läkemedel (11%

respektive 5%). Erhållna resultat beträffande förekomst av dro-

ger i olyckor tolkas som att det finns ett orsakssamband mellan

droganvändning och olycksrisk. Yngre manliga förare dominerade i

den undersökta gruppen.

Solarz gjorde dessutom en enkätundersökning (30% bortfall) under

1977. 17% av de 426 som svarat påstod sig använda läkemedel. Av

dessa 17% påstod mer än hälften (58%), att de framförde motor-

fordon direkt efter läkemedelsintag.

Ytterligare två svenska studier har gjorts av rattfyllerimissw

tänkta (Ceder et al, 1982; samt Holmgren et al, 1985). Den

förstnämnda studien rörde 522 fall. 37% av de undersökta hade

påvisbar drogförekomst i urinen. Vanligaste drog var cannabis

(10%), följt av bensodiazepiner (9%), centralstimulerande medel

(7%) samt opiater (6%). 93 av de undersökta hade testats på

grund av trafikolycka. Bland denna grupp erhölls 39% drogföre-

komst.

Den andra studien gällde 1603 rattfyllerimisstänkta under åren

1981-82. Hos 9% av dessa togs urinprover, enligt vilka 1/3 av

gruppen hade potentiellt trafikfarlig drog, varav bensodiaze-
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piner och cannabis var vanligast (11% respektive 9%). Analgetika

(legala) förekom i 7%, centralstimulantia i 4% samt opiater (il-

legala) i 1% av de undersökta proverna. Dessutom togs urin- el-

ler blodprover hos 294 drogmisstänkta under samma tid; hos dessa

erhölls 91% drogförekomst.

Krantz & Wannerberg (1981) analyserade kroppsvätskor hos trafik-

dödade i södra Sverige 1977 och -78. 122 av dessa var förare och

55 passagerare. 9 (7%) av förarna och 5 (9%) av passagerarna

hade upptäckbara mängder av de studerade preparaten i kroppen.

23% av förarna hade enbart alkohol i kroppen, 2 st hade både

alkohol (ca 3 promille) och drog i kroppen. Man drar slutsatsen,

att hos tre förare (2%) kan medicinen eventuellt ha haft bety-

delse för olyckans uppkomst.

Beträffande analyserade droger, förekom inte barbiturater eller

fenotiacin hos någon, meprobamater förekom hos 2 förare och en

passagerare, metaqualon hos 2 förare och 1 passagerare, samt

bensodiazepiner hos 4 förare och3 passagerare. Metaqualon +

bensodiazepin förekom hos en förare.

Författarna drar slutsatsen, att droger förmodligen har liten

betydelse som olycksfaktor.

Drogförekomst hos skadade i trafikolyckor har studerats av

Jacobson et al (1983). 244 olycksoffer i Göteborgsområdet 1976-

78 ingick i studien. Frågeformulär användes samt för många av

patienterna blod- eller urinanalyser. 18% av de undersökta hade

BAK över 0,5 promille. Vad gäller droger, analyserades ej canna-

bis eller opiater. Hos 7% uppmättes drogförekomst (17% uppgav

drogförekomst), hos 4% visades förekomst av potentiellt traf-

ikfarliga droger. Dessa siffror beträffande drogförekomst över-

stiger inte skattad användning i hela befolkningen. I ett enda

av de studerade fallen överskreds terapeutisk dos. Slutsatsen

dras, att droger tycks vara en mycket liten riskfaktor i trafi-

ken.
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3.3 Utländska data

3.3.1 Övriga Norden

 

3.3.1.1 Norge

Bö et al (1974) redovisar förekomst av alkohol och diazepam hos

74 förare av motorfordon, skadade i trafikolyckor, intagna på

kirurgmottagningar i Oslo under 1973. Jämförelse gjordes med

kontrollgrupp (203 förare; 0% bortfall) som ej skadats i trafik-

olyckor utan endast besökt samma sjukhus för rutinkontroller.

Hos olycksförarna visade det sig att 46% av dem hade BAK högre

än 0,5 promille jämfört med kontrollgruppen, där endast 2% hade

denna blodalkoholkoncentration. 20% av olycksförarna hade påvis-

bar mängd av diazepam i blodplasman, jämfört med 2% bland kon-

trollgruppen. 54% av olycksgruppen bedömdes vara påverkade av

alkohol eller diazepam (eller av båda), jämfört med 2% hos kon-

trollerna. Författarna drar den försiktiga slusatsen, att det

förefaller uppenbart att diazepamanvändning representerar en

signifikant, men jämfört med alkohol, relativt liten orsaksfak-

tor i allvarliga trafikolyckor i Norge.

Även Setekleiv et al (1980) studerade olycksoffer, intagna på

kirurgmottagning, dock i en annan del av landet (Stavanger).

Förekomst av alkohol eller mediciner i blod analyserades hos 80

personer, skadade i trafikolyckor 1978 och -79. 23% hade alkohol

i blodet jämfört med 7% för mediciner. 2/3 av de med medicinför-

ekomst hade bensodiazepiner i blodet; diazepam dominerade starkt

bland dessa.

Sörensen (1979) redovisar data beträffande alkohol- och medicin-

förekomst hos 300 personer dödade i trafikolyckor i hela landet.

29% hade alkohol i blodet, och 8% mediciner.

Björneboe et al (1987) redovisar data för förare som.misstänkts

ha kört under påverkan av alkohol eller drog. Blod- och urin-

prover, till ett antal av 1446, insamlades under 1983. En del av

VTI MEDDELANDE 626



dessa (445 st) analyserades för drogförekomst. Bortfallet var

således stort, dels av dem som enligt den kliniska undersök-

ningen ej bedömdes vara drogpåverkade, dels av de personer som

hade BAK överstigande 0,5 promille. I den studerade gruppen var

den vanligaste drogen tetrahydrocannabinol (THC), som fanns hos

45% av förarna, följt av diazepam, 37%, och amfetamin, som fanns

hos 23%. Man jämför med liknande studie från 1978, och konsta-

terar att de data man erhållit tyder på en flerfaldig ökning av

förekomst av THC och amfetamin. Diazepamförekomsten bedöms ha

ökat ca 3 ggr under dessa år.

En liknande studie har även gjorts för data insamlade under 1986

(Björneboe et al, 1988). För de flesta droger erhölls liknande

procenttal beträffande förekomst som 1983. Amfetaminförekomsten

var således densamma vid båda tillfällena. Diazepamförekomsten

var 31% och THC-förekomsten 42%. Morfin förekom i 4% av proven

(7% 1983). Flunitrazepam förekom däremot oftare i 1986 års mate-

rial än tidigare (25% mot 12% 1983).

Vissa jämförelser gjordes här med studerad förekomst hos drog-

misstänkta i ett par andra länder. Man konstaterar således att

förekomsten av bensodiazepiner var ungeför densamma, medan can-

nabis och amfetamin föreföll mera sällsynt än i Nordirland.

Australien uppvisade liknande resultat för bensodiazepiner och

cannabis, men betydligt lägre tal för amfetaminer, medan däremot

barbiturater och metadon föreföll varavanligare där.

Christophersen & Gjerde publicerade 1988 en studie över drog-

förekomst hos alkohol- eller drogmisstänkta män och kvinnor 1984

samt 1987. Drogförekomst analyserades då BAK <0,5 promille. Dro-

ger påvisades i blodprover från 29 kvinnor och 24 män år 1984,

och hos 48 kvinnor och 28 mån 1987. Vanligaste droger var ben-

sodiazepiner, THC och amfetamin. Bensodiazepiner var vanligare

hos kvinnorna, medan det motsatta förhållandet gällde för canna-

bis. Amfetamin var ungefär lika vanligt hos de två studerade

grupperna. Dessa resultat gällde för båda åren.
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Man gjorde även en studie omfattande ett sample, insamlat 1986-

88 av såväl alkohol- som drogmisstänkta. Männen dominerade stort

vad gäller antal individer (94%). Vad gäller analyserade prepa-

rat, visade det sig att bensodiazepiner var vanligast hos kvin-

norna (ca 40% jämfört med 22% hos männen), medan förhållandet

var det motsatta för cannabis (18% hos kvinnorna, 29% hos män-

nen). Amfetaminförekomsten var i stort sett densamma hos män och

kvinnor (4% resp 6%).

3.3.1.2 Finland

Honkanen et al publicerade 1980 en studie över förare, under

1977 intagna på akutmottagning efter att ha skadats i trafiken

(201 st). Jämförelse gjordes med kontrollgrupp (325 förare,

slumpvis valda bland bensinmackskunder). Då de två grupperna

visade sig vara olika såväl beträffande könsfördelning, körvana

som åldersfördelning, blev jämförelsen mellan grupperna osäker.

Små bortfall uppges emellertid. Intervjuer gjordes angående in-

tag av medicinska preparat under de senaste 24 timmarna. Dess-

utom togs blodprover. Ett delresultat var att överensstämmelsen

mellan intervjudata och blodprover var dålig hos de skadade be-

träffande bensodiazepinintag, men var bättre hos kontrollperso-

nerna. Serumanalyserna visade att 5% av patienterna hade intagit

psykotropa preparat, jämfört med 2,5% hos kontrollerna, en icke

signifikant skillnad. Dessa siffror jämförs med data insamlade

på liknande sätt i ett par andra länder (något högre siffror i

amerikanska studier, men avsevärt högre siffror i Norge enligt

Bö et al (1974)). Diazepam var något överrepresenterad bland de

skadade. Man drar slutsatsen att droger som olycksorsak förefal-

ler vara liten i Finland. Alkohol bedöms vara en betydligt

större riskfaktor.

Ytterligare en studie av skadade trafikolycksfallsoffer har 10-

kaliserats (Olkkonen al, 1986), denna gäller dock enbart skadade

cyklister. 89 patienter, skadade i cykeloyckor i Helsingfors

under 1986 jämfördes med 700 kontrollpersoner. Frågeformulär
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användes vid datainsamlingen. 16% av patienterna uppgav sig ha

intagit drog samma dag, jämfört med 13% hos kontrollerna. Ingen

skillnad kunde noteras för varningstriangelmediciner. Kronisk

sjukdom uppgavs av 12% av patienterna mot 2% i kontrollgruppen.

BAK mättes dessutom för de flesta av de i studien ingående per-

sonerna; 20% av patienterna och 2% av kontrollerna hade BAK

överstigande 0,49 promille.

Man gjorde dessutom en studie beträffande drogintag hos 373 ska-

dade cyklister under 1985. 5% uppgav sig ha tagit drog senaste

dygnet (2% gällde varningsmärkt drog).

Olkkonen med medarbetare drar slutsatsen, att droganvändning, i

motsats till förhållandet för alkohol, ej tycks vara en signifi-

kant riskfaktor, medan däremot dålig hålsa tycks vara relaterad

till ökad risk för cykelolyckor.

Pentilä et al (1986, 1989) har utfört tvâ studier som rör dödade

i trafikolyckor. Den första handlar om dödsolyckor i Uusimaa

1982-85 (375 st). 29% av förarna hade BAK över 0,5 promille. 7%

hade tagit drog, 6% drog som kunde ha haft negativa effekter.

Hos 2% kunde en ren drogeffekt inte uteslutas. Slutsats: i från-

varo av alkohol är droger en faktor av mindre betydelse i finska

trafikolyckor med dödlig utgång.

Den andra studien var en haveriundersökning av kvinnliga förare

som varit inblandade i dödsolyckor. Man bedömde att alkohol va-

rit en signifikant bidragande faktor i 6% av olyckorna, medan

motsvarande andel för drogpåverkan endast bedömdes till 0,2% av

de studerade olyckorna.

Anm: De här nämnda finska studierna handlar med största sanno-

likhet, fast det ej alltid nämns explicit, enbart om legala dro-

ger.
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3.3.2 Övriga Europa

3.3.2.1 Västtyskland

Möller et al (odaterat) analyserade förekomst av legala preparat

hos alkoholmisstänkta i Saarland under 1978. Ett stickprov om

200 blodprov undergick analys. Det framgick att 15% innehöll

trafikmedicinskt relevanta läkemedel. Vanligaste drog var benso-

diazepiner (6%), följt av barbiturater. Man drar slutsatsen, att

den sanna förekomsten av legala droger ligger mellan 10% och

20%. Andra studier refereras som anger att 1960 hade 10% miss-

tänkta uppgivit att man intagit läkemedel senaste dygnet, medan

1976 var motsvarande tal 21%.

Även Wehr & Maier publicerade (1980) uppgifter rörande drogföre-

komst hos alkoholmisstänkta. Här ingick även drogmisstänkta.

Data insamlades mellan åren 1974 och -79 i Aachenområdet från

145 förare. Såväl legala som illegala preparat analyserades. Man

noterade en ökad förekomst av illegala droger under de studerade

åren, 1978 var ca 40% av proverna positiva för dessa preparat

(morfin vanligast). Ungefär lika många prover var positiva med

avseende på legala droger (bensodiazepiner vanligast). De i jäm-

förelse med Möllers resultat höga talen vill man förklara med

närheten till den holländska och belgiska gränsen.

Hubenbeck et al (1989) analyserade prover från 169 personer,

även i detta fall misstänkta för att ha kört påverkade av al-

kohol och/eller droger. Data insamlades i Düsseldorf mellan åren

1985 och -87 för 140 män och 29 kvinnor. 71% av hela den under-

sökta gruppen var drogpositiva. Bensodiazepiner dominerade som

vanligaste drog, följt av barbiturater och analgetika. Förekomst

av illegala droger visade sig vara ovanlig bland kvinnorna, men

relativt vanlig hos männen.
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3.3.2.2 Holland

van Ooijen rapporterade 1980 en studie av 1321 rattfyllerimiss-

tänkta gripna av polisen under 1979 i Rotterdam. De tillfrågades

av läkare angående medicinanvändning. 79% uppgav sig endast ha

intagit alkohol, 21% påstod sig ha använt droger tillsammans med

alkohol (jämförelse görs med motsvarande resultat för 1965 (9%)

och 1975/76 (17%)). Inga data redovisas rörande användning av

enbart droger. Lugnande medel var vanligaste drogtyp (hälften av

samtliga droganvändare i studien). Slutsats: dessa förare använ-

der betydligt mer lugnande medel än förarpopulationen i allmän-

het.

Neuteboom & Zweipfenning (1984) gick igenom läkarrapporter för

ca 38000 rattfyllerimisstänkta (samtliga i landet under ett år),

där bl a den misstänktes svar på frågor om droganvändning finns

noterade. Ca 10% hade uppgivit att de använde droger i kombina-

tion med alkohol. Över hälften av dessa kan antas ha potentiellt

negativa effekter på körprestation. Illegala preparat uppgavs i

liten utsträckning; stod för mindre än 10% av all droganvänd-

ning. Vid jämförelse med motsvarande data från 1973/74 framgick

för legala preparat två stora förändringar, att andelen benso-

diazepiner ökat och andelen barbiturater minskat. För illegala

droger hade en förskjutning skett, från stark dominans för cen-

tralstimulantia 1973/74 (ca 60% av all användning av illegala

preparat), till att cannabis 1981/82 var vanligaste illegala

drog (över 1/3).

3.3.2.3 Österrike

Lesch et al (1986) har gjort en enkätundersökning av ett slump-

mässigt urval av landets befolkning (8000 personer tillställdes

denna enkät). De tillfrågades om medicinanvändning under de se-

naste 3 månaderna. 44% uppgav sig ha använt mediciner under

denna tidsperiod. Analgetika var vanligaste drogtyp. Dessutom

jämförde 'man dem som uppgav sig ha varit med om någon trafik-
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olycka under den studerade tidsperioden med dem som ej uppgav

detta; det framkom därvid ingen tydlig differens mellan dessa

två grupper för någon drogtyp. Ingen information ges om kombina-

tionen med alkohol eller med andra preparat.

3.3.2.4 England

Skegg et al (1979) studerade samband mellan medicinanvändning

och olyckor. Receptuttag gjorda av 43117 personer under en 2-

års-period under åren 1974-76 kopplades samman med sjukhusupp-

gifter rörande dödsfall eller skada, uppkomna som resultat av

trafikolycka. 57 personer av den studerade populationen hade

dödats eller blivit svårt skadade körandes bil, mc eller cykel;

dessa jämfördes med 1425 matchade kontrollpersoner (ålder, kön,

besökte samma läkarpraktik, däremot inte med avseende på trafik-

arbete). Receptuttag gjorda inom 3 månader före olyckan jämför-

des för de två grupperna för olika preparat. Signifikant skill-

nad erhölls för minor tranquilizers (lugnande medel) (recept-

uttag 4,9 ggr vanligare hos olycksgruppen än hos kontrollgrup-

pen). Författarna anser resultaten tyda på att patienter som

behandlas med dessa mediciner löper en förhöjd risk att skadas

allvarligt i trafikolyckor. Däremot betraktar man det som oklart

huruvida det är drogen eller den behandlade åkomman som ligger

bakom den erhållna riskökningen. Alkoholens roll har här inte

beaktats överhuvud taget.

Everest & Tunbridge (1988) analyserade kroppsvätskor och väv-

nadssample från 800 trafikanter som dödades i trafiken i England

och Wales under 1985. Man fann att 7,5% av de undersökta uppvi-

sade förekomst av droger som på sannolika grunder kan antas på-

verka det centrala nervsystemet. Diazepam fanns hos % av de

undersökta (dess metabolit nordiazepam hos 0,4%), i övrigt före-

kom ingen enstaka medicin hos mer än 0,5% av de undersökta. Så-

dana mediciner förekom hos 4% av bilförare och mc-förare. Bland

illegala preparat dominerade cannabis stort; fanns hos 2,4% av

de undersökta, vanligast hos yngre och medelålders män. Mycket
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få kvinnor hade drog i kroppen. Man gör jämförelse med alkohol-

förekomst, 37%; 26% hade över 0,8 promille.

Slater & Guppy (1988) gav frågeformulär till slumpvis utvalda

bilförare vid parkeringsplatser i Bedford-området (bortfallet

redovisas ej). 225 ställde upp på undersökningen. Det framkom

att under den senaste veckan hade 10% av dem som svarade intagit

mediciner som kan betraktas som potentiellt trafikfarliga, medan

33% endast hade intagit andra typer av mediciner. Motsvarande

siffror för intag under hela det senaste året var 70% potenti-

ellt trafikfarliga mediciner och 8% andra mediciner.

Analgetika var vanligast rapporterade drog (24% av de tillfrå-

gade uppgav att de använt preparat inom denna grupp under det

senaste året), antihistaminer 5% senaste året, sömnmedel och

lugnande medel ca 2% vardera; de två sistnämnda procenttalen

fann författarna vara lägre än väntat (andra hade uppskattat att

mellan 12% och 16% av befolkningen använde dessa preparat).

Sabey (1988) ger en översikt över situationen i England vad gäl-

ler försök att bestämma den trafikolycksrisk som är förknippad

med medicinanvändning. Hon inleder med påståendet att det inte

finns några ovedersägliga, direkta bevis för att mediciner

skulle bidra till en ökad olycksrisk. Problemen att erhålla in-

formation beträffande denna fråga är mycket stora, i grunden

beroende på det stora antal mediciner som förekommer. Hon be-

skriver epidemiologiska studier som utförts de senaste åren.

En studie har gjorts av Storie, publicerad 1975, över medicin-

användningen hos förare, inblandade i trafikolyckor. Mer än 2000

förare tillfrågades om man tagit några mediciner inom 48 timmar

före olyckan; 6% tillstod att man gjort detta.

Den första jämförande studien av förare, inblandade, respektive

ej inblandade i trafikolyckor, gjordes av Sabey (1978). 1216

förare som skadats under åren 1965 och 1974 intervjuades rörande

droganvändning de senaste 48 timmar före olyckan. 11% av männen
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och 26% av kvinnorna medgav intag av droger. 27% av de män och

17% av de kvinnor som rapporterade intag av mediciner medgav

även att de intagit alkohol inom 6 timmar före olyckan. Ingen

rapporterade användning av illegala preparat, och inget fall av

drogmissbruk uppenbarades. En grupp om 2075 förare vid en parke-

ringsplats tillställdes samma fråga rörande droganvändning. 8%

av männen och 15% av kvinnorna tillstod intag av drog under de

senaste 24 timmarna. På grund av att de två grupperna inte var

matchade, var det ej möjligt att göra en statistisk jämförelse

dem.emellan.

Palmer publicerade 1978 en studie över droganvändning hos förare

skadade i trafikolyckor 1978-79 (521 män och 162 kvinnor). Även

här gjordes intervjuer med de inblandade rörande intag under de

senaste två dygnen före olyckan. En slumpvis vald kontrollgrupp

(580 mån, 164 kvinnor) tillställdes samma frågor. Hos de olycks-

inblandade tillstod 8% av männen och 20% av kvinnorna intag se-

naste 48 tim; i kontrollgruppen medgav 22% av männen och 23% av

kvinnorna intag de senaste 24 tim. Sabey understryker att siff-

rorna för olycksgruppen enbart antyder minimiförekomst, medan

resultatet för kontrollgruppen är mer tillförlitligt. Lika litet

som i den tidigare nämnda studien är statistiska jämförelser

mellan de två studerade grupperna emellertid möjlig.

Studien av Skegg et al (1979) nämns givetvis. Då matchning mel-

lan olycksgrupp och icke-olycksgrupp företogs, kunde statistisk

jämförelse göras.

I en annan studie analyserades blodprover från skadade bil- och

mc-förare i Oxford-området, dock enbart med avseende på alkohol,

bensodiazepiner och tricykliska antidepressiva. Bland 707 tes-

tade personer förekom alkohol hos 18%, bensodiazepiner hos 6%

och antidepressiva hos 2%. Alkohol förekom dubbelt så ofta hos

män som hos kvinnor, medan förhållandet beträffande droger var

det motsatta.
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Summerande de engelska data som finns tillgängliga, fastslår

Sabey, att olycksstudier rapporterar att mellan 6% och 13% av

olycksinblandade förare använt mediciner under de senaste da-

garna före olyckan. Medicinanvändningen rapporteras vara dubbelt

så vanlig hos kvinnor som hos män. Ca 2% rapporteras ha intagit

mediciner som kan påverka det centrala nervsystemet. I urval

från den totala förarpopulationen har siffror på mellan 6% och

22% medicinanvändning rapporterats (mellan 2% och 5% gäller in-

tag av mediciner som kan påverka centrala nervsystemet). Endast

Skeggs studie ger någon indikation rörande risker. Ingen studie

har undersökt de individuella karakteristika hos personer som

tar mediciner; huruvida dessa obehandlade är mer olycksbenägna

än andra, eller huruvida medicinerna kan tänkas ha gynnsamma

effekter i det att de motverkar det negativa inflytandet av å-

komman eller sjukdomen.

3.3.2.5 Nordirland

Cosbey (1986) analyserade blod/urin-prover hos 212 drogmiss-

tänkta (påverkade men BAK lägre än 1,25 promille) under åren

1982-85. Hos 18% av de undersökta fanns trafikrelevant drog.

Bensodiazepiner var vanligaste typen (87% av alla positiva prov)

med diazepam som vanligaste enskild drog (47% av alla positiva

fall). Det påpekas att även undersökningar företagna i andra

länder (Nya Zeeland, Australien, Norge) rapporterar diazepam som

vanligast förekommande drog (hos olycksoffer i dessa fall). Can-

nabis, mycket sällsynt i Cosbeys material, tycks däremot vara

vanligt förekommande i vissa andra länder (USA), men även

svenska data tyder på cannabis som vanligt förekommande (till-

sammans med diazepam).
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3.3.2.6 Frankrike

Girre et al (1988) analyserade förekomst av bensodiazepiner i

blod hos 2021 olycksoffer, skadade i hemmet, i trafiken, eller i

arbetet under 1982-83. Alkohol fanns hos ca 1/3 av de studerade.

10% var positiva för bensodiazepiner. 1/3 av denna grupp hade

BAK överstigande l promille. Bensodiazepinförekomst var vanli-

gast i hemolyckor (14%), men mindre vanligt förekommmade i ar-

betsolyckor (6%). I trafikolycksmaterialet var motsvarande tal

10%.

3.3.2.7 Italien

Ferrara (1983) analyserade blod- och urinprover från närmare

2000 förare skadade i trafikolyckor 1978-82. Dessutom inhämtades

data för en kontrollgrupp bestående av ej skadade förare. Denna

kontrollgrupp var emellertid mycket liten, bortfallet var 45%

(antalet personer kom att uppgå till 180 pers). Vidare företogs

ingen matchning mellan grupperna, varför en jämförelse mellan de

två grupperna förefaller mindre meningsfull. I olycksgruppen

visade sig bensodiazepiner vara relativt vanligt förekommande

(10%), även sedativa/hypnotika förekom relativt ofta (8%). Can-

nabis förekom hos hos 7%, medan andra illegala preparat var

ovanliga. Mer än hälften av såväl cannabis- som bensodiazepin-

användarna använde samtidigt alkohol eller andra preparat.

3.3.2.8 Jugoslavien

Zorek-Karlovsek & Lokar rapporterade 1989 en studie, gjord i

Slovenien, av 207 slumpvis utvalda kvinnliga förare, som till-

frågades om intag av mediciner under de senaste 24 timmarna.

Dessutom togs urinprov. Inga uppgifter nämns beträffande bort-

fall. 18% av de tillfrågade uppgav att de hade tagit någon form

av medicin (motsvarande siffra för alkohol var 30%). 8% hade

alkohol i urinen. 8 kvinnor påstod att de tagit analgetika, me-
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dan 10 kvinnor (5%) hade positivt urinprov. Barbiturater förekom

inte alls. 15 kvinnor (7%) uppvisade positiva urinprover beträf-

fande bensodiazepiner, medan däremot endast två av dem påstod

sig ha tagit sådana preparat. 1 person hade positivt urinprov

beträffande alkohol + bensodiazepiner, medan 2 personer hade

positivt testresultat för alkohol + analgetika.

3.3.3 Nordamerika

3.3.3.1 U.S.A

Mortimer (1976) studerade alkohol- och droganvändning hos stu-

denter. 1971 intervjuades ett slumpmässigt urval av studenterna

vid Eastern Michigan University (bortfallet mindre än 10%): av

de erhållna 823 svaren att döma hade 77% av de tillfrågade an-

vänt alkohol det senaste året, medan 41% hade använt marihuana

under denna tid. 17% rapporterade användning av amfetamin, 8%

LSD, 4% kokain, och 5% morfin-heroin-opiwm.

1975 vid ett annat universitet (University of Illinois) erhölls

ca 10% högre siffror. Från 1971 föreligger även data beträffande

alkohol- och marihuanaintag i samband med framförandet av motor-

fordon. Hälften av de tillfrågade påstod sig aldrig kombinera

alkohol med bilkörning. 19% av de tillfrågade påstod sig köra

minst en gång i veckan efter alkoholförtäring, och 3% sade sig

dagligen göra detta. För marihuana var motsvarande siffror 74%,

10% samt 3%. Man försökte vidare koppla olycksbelastning till

alkohol- och drogintag; de som påstod sig konsumera alkohol före

körning hade dubbelt så stor olycksbelastning som de som ej på-

stod sig göra detta. Även användare av amfetamin, kokain och

marihuana hade större olycksbelastning än icke-användare.

Även Hingson et al (1982) ställde frågor till ungdomar angående

användandet av droger och sökte koppla detta till olycksinbland-

ning; telefonintervjuer gjordes 1979-81 med nära 6000 16-19-

åringar om alkohol, marihuana och olycksinblandning i Massa-
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chussetts och New York state. För att uppskatta den relativa

betydelsen av att ha kört efter intag av alkohol eller marihuana

utfördes multipla regressionsanalyser, där man kontrollerade för

faktorer som körsträcka, ålder, kön, utbildning etc. Olycksin-

blandningen visade sig vara förhöjd efter intag av alkohol eller

marihuana. Då de som påstod sig köra efter alkoholintag uteslöts

ur analysen, visade det sig att jämfört med personer som inte

kört efter marihuanaanvändning, var det 2,4 ggr mer sannolikt

att de som kört efter drogintag vid åtminstone 6 tillfällen un-

der den senaste månaden hade varit med om en trafikolycka; för

dem som kört mer än 15 ggr efter drogintag under denna tidspe-

riod var det ca 3 ggr mer sannolikt att de varit med om en tra-

fikolycka. Författarna summerar: Fastän vi inte kan avgöra om

marihuana i sig eller andra karakteristika hos de personer som

använder denna drog gav den förhöjda olycksrisken, var denna

riskökning jämförbar med den man får efter intag av alkohol.

Wechsler et al (1984) ställde under 1982 frågor till ett slump-

mässigt urval av tonåringar i Boston-området (623 studerande

över 16 år; 7th and 10th graders), angående användningen av al-

kohol och droger. Respondenterna besvarade frågeformulär anonymt

under lektionstid. 44% uppgav sig ha rökt marihuana under det

senaste året (nästan hälften av marihuanaanvändarna intog denna

drog minst en gång i veckan). 18% hade använt andra illegala

droger senaste året; amfetaminer hade använts av 18%, kokain av

17%, barbiturater av 14%, hallucinogener av 14%, tranquilizers

av 7% och ytterligare några i mindre omfattning (tex opiater

2%). 43% hade senaste året åkt med marihuanapåverkad förare,

medan 17% hade kört marihuanapåverkad (hos pojkarna var detta

nästan dubbelt så vanligt som hos flickorna).

Elliott (1987) ställde frågor angående droganvändning, olycks-

inblandning etc till ett slumpmässigt urval om 2360 amerikanska

18-24-åringar, varvid besvarade frågeformulär erhölls från 73%

av de tillfrågade. Bortfallsanalys antyder inget systematiskt

fel. 49% påstod sig köra minst en gång per år påverkad av alko-

hol eller drog (42% alkohol, 20% marihuana, 10% annan illegal
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drog). Vidare ställdes frågor angående frekvenser; de som kört

alkoholpåverkade hade i genomsnitt kört påverkade 5 ggr under

1983, de som kört påverkade av marihuana hade i snitt kört under

påverkan 11 ggr, genomsnittligt antal påverkad körning under

året var 18 ggr. 60% av all påverkad körning hade skett under

påverkan av marihuana, 30% under alkoholpåverkan. Av dem som

enbart använde alkohol (40% av de tillfrågade) hade ca 1/3 kört

påverkade, i snitt 3 ggr det senaste året. Bland dem som enbart

använde marihuana (ca 1/4 av de tillfrågade) hade 60% kört på-

verkade, 17 ggr i snitt senaste året.

Ca 1/5 av de tillfrågade påstod sig använda mer än ett illegalt

preparat, i denna grupp hade 89% kört påverkade senaste året, i

snitt 60 ggr. Denna grupp stod för över 70% av all påverkad kör-

ning. Alkohol- eller drogrelaterade olyckor ger en liknande

bild; blandmissbrukarna inblandade i 68% av olyckorna, 12% av

dessa individer var inblandade i alkohol- eller drogolyckor;

dubbelt så hög inblandning som för någon av de andra grupperna.

Författarna vill tolka dessa resultat som ett uttryck för att

påverkad körning är del i ett mera generellt problem som man

kallar "risk-taking syndrome". Företrädarna för denna syn menar

att det finns en uppsättning underliggande personlighetsmässiga

och andra betingelser som predisponerar dessa unga människor att

engagera sig i risktaganden, såsom användandet av alkohol eller

droger, påverkad körning, riskabel körstil, och andra riskabla

beteenden. Detta syndrom antas, åtminstone delvis, svara för

sambandet mellan alkohol- eller droganvändning, påverkad körning

och unga personers höga olycksrisker. Åtgärder för att söka

komma tillrätta med problemet måste därför inrikta sig på dessa

underliggande betingelser.

Valentour et al (1980) genomförde en studie av droganvändning

hos rattfyllerimisstänkta i Virginia 1978-79. Blodprov från 788

sådana personer analyserades. Endast de prover med lägre pro-

millehalt än 1,0 ingick i studien. 16% innehöll minst en presta-

tionsförsämrande drog. Vanligast förekommande enskilda preparat

var diazepam och nordiazepam (metabolit från flera preparat,
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valium, librium etc). Någon av dessa två substanser fanns i 10%

av samtliga prover. Barbiturater fanns i 3% av proven. Ett fler-

tal andra preparat, såsom marihuana, LSD, heroin, oxazepam ana-

lyserades ej.

Sutton & Childs (1986) analyserade blodprover från 42 förare som

arresterats på grund av farligt körsätt i Pittsburgh, Pennsyl-

vania, och som ej klarat av roadside sobriety testing (test av

nykterhet vid vägkanten). Alkohol, cannabis, kokain, barbitura-

ter, amfetaminer och bensodiazepiner analyserades. 94% ställde

upp. 39% av proverna var positiva för Delta-9-THC (cannabis),

och 5% var positiva med avseende på kokain. Ingen förekomst av

barbiturater, amfetamin eller bensodiazepiner påvisades. Samt-

liga hade alkohol i blodet, med genomsnittsvärdet 2,1 promille.

Poklis et al (1987) lät analysera urin- och blodprover från 137

förare, arresterade för att ha kört under drogpåverkan (ingen

alkoholförekomst) i St Louis, Missouri 1983-86. I 75% av fallen

upptäcktes drog, 32 olika droger upptäcktes. 1/3 av proverna

innehöll endast en drog. Fencyclidin (PCP - angel dust) fanns i

47% av proverna, marihuana i 47%, bensodiazepiner i 22%, barbi-

turater i 15%, opiater i 11% och kokain i 9% av proverna.

Jick et al (1981) undersökte förekomst av preparat med sederande

verkan (enbart legala preparat) hos 244 individer intagna på

sjukhus på grund av skada i trafikolycka. För varje patient gick

man igenom alla receptuttag inom 3 månader före olyckan med av-

seende på följande typer av preparat: analgetika, såväl innehål-

lande "narcotics" som "narcotic-type drugs", preparat innehål-

lande antihistaminer, lugnande medel, hypnotika samt major tran-

quilizers (neuroleptika). Som kontroll beräknades användningen

av dessa droger i hela populationen med hänsyn tagen till ålder

och kön. Inom gruppen av skadade gjordes jämförelser mellan dem

som bedömts ha orsakat olyckan, passagerare och en grupp där

antingen skulden eller förarstatusen var oklar. Det visade sig

att de studerade preparaten förekom i ungefär lika stor ut-

sträckning i samtliga dessa tre grupper (ca 1/3). De erhållna
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talen för användning av de studerade drogerna var något högre än

de tal som beräknades för hela den köns- och åldersanpassade

populationen; skillnaden var dock mycket liten och kan mycket

väl vara en slumpskillnad. Här framkom med andra ord inga tyd-

liga tecken på att användandet av dessa droger skulle ha varit

förknippat med riskökning. Detta resultat stämmer relativt väl

med Honkanens, men inte med Skegg, vilket författarna menar

eventuellt kan bero på att Skeggs undersökningsmaterial endast

omfattade 21 olycksdrabbade förare, varför deras resultat skulle

kunna bero på slumpen.

Terhune (1982) lät analysera blodprover från 497 förare, som

skadats i trafikolyckor i Rochester, New York state. Hos 25% av

de intagna fanns alkoholhalter överstigande 1 promille, THC

(cannabis) fanns hos 10% och tranquilizers hos 8%. Hos 38% fanns

antingen alkohol, drog eller båda. Culpability rates (orsak till

olyckan) studerades även: 74% av de kraftigt alkoholpåverkade

(över 1 promille) bedömdes vara ensamt ansvariga för olyckans

uppkomst. Motsvarande tal för THC (enbart denna drog) var 53%

och för tranquilizers (enbart) 22%, jämfört med 34% hos alkohol-

eller drogfria.

Nelson et al (1986) har gjort en studie av samband mellan medi-

cinanvändning, mentala störningar av psykotisk natur (psychotic

disorder), psykiska-psykosomatiska besvär (psychic distress) och

olyckor hos kvinnor. 654 kvinnor som bedömts vara skyldiga till

uppkomsten av trafikolyckor jämfördes med en kontrollgrupp. Ökad

risk för att vara skyldig till trafikolycka visade sig vara

starkt förknippad med psychotic disorder, och för medelålders

kvinnor (ej så starkt samband som för psychotic disorder) obe-

handlad psychic distress. Drogbehandlad psychic distress fram-

trädde ej som en signifikant riskfaktor. En tänkbar förklaring

till dessa senare resultat är att drogbehandlingen hade gynn-

samma effekter.

Dogoloff (1981) refererar några studier från 70-talet som hand-

lar om marihuana och dess roll i trafiken. Han inleder med kon-
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staterandet att av tillgängliga uppgifter att döma, har 60% av

USAs "high school seniors" prövat på denna drog, och över 10%

använder den dagligen då de tar sin examen från high school.

Enligt en studie i Boston-området visade det sig att 16% av fö-

rare dödade i trafikolyckor hade mätbara mängder av denna drog i

kroppen vid dödstillfället, vilket var en överrepresentation

jämfört med en kontrollgrupp, bestående av slumpvis utvalda fö-

rare. I en studie utförd i Illinois hade 21% av dödade drogen i

kroppen (de flesta hade 0,25 - 0,5 promille alkohol dessutom). I

en engelsk studie fanns drogen vid dödstillfället hos 9% av de

undersökta. I Ontario, Kanada erhölls talen 55% alkoholföre-

komst, 46% drogförekomst, med marihuana som vanligaste drog, 70%

av dem som uppvisade förekomst av marihuana hade dessutom mer än

1,5 promille alkohol.

Mason & McBay (1984) studerade 600 förare som dödats i singel-

olyckor i North Carolina 1978-81. Hos 79% påvisades alkoholföre-

komst, 86% av dessa över 1 promille. THC (delta-9-tetrahydro-

cannabinol) fanns hos 8% och metaqualon hos 6% och barbiturater

hos 3%. I allmänhet var drogkoncentrationerna låga. Slutsatsen

dras att mycket få kan ha varit nedsatta av droger (de flesta av

dessa hade däremot hög BAK). Multipel droganvändning var säll-

synt i det studerade materialet.

Copeland (1984) analyserade drogförekomst hos 247 trafikdödade

tonåringar i ett county i Florida 1978-82. 30% hade alkohol i

kroppen (10% över 1 promille) och 17% droger som kan missbrukas

(drugs of abuse), ej specificerat vilka. Man har försökt att i

samtliga studerade olyckor ta fram huvudsaklig olycksorsak; i

25% av fallen bedömdes huvudorsaken vara "careless or reckless

driving", i 7% bedömdes huvudorsak vara alkoholpåverkan och i 3%

drugs of abuse.

Williams et al (1985) analyserade data från 440 unga manliga

förare, dödade i trafikolyckor i California 1982-83. Alkohol

fanns hos 70% av de undersökta, marihuana hos 37% och kokain hos

11%. Procenttalen för marihuana och kokain är så pass höga, att
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författarna tar detta som en indikation på att detta kan vara

ett viktigt trafiksäkerhetsmässigt problem. 24 andra droger fö-

rekom betydligt mera sällan (mindre än 5% var). Drogerna förekom

oftast tillsammans med alkohol (>70%). Man studerade även huru-

vida förarna hade bedömts vara orsak till olyckan. Man fann ett

samband med alkoholförekomst, sambandet blev starkare ju högre

BAK. Däremot kunde man inte finna något sådant samband för drog-

förekomst, varför man drar slutsatsen att inget bevis här kunde

frambringas för att marihuana bidrar till uppkomsten av allvar-

liga olyckor.

Även Fortenberry et al (1986) studerade droginblandning i döds-

olyckor. Prover från 1158 förare dödade i trafikolyckor 1980-84

i Alabama analyserades. 63% av de undersökta hade alkohol i blo-

det och drygt 5% hade drog (legal eller illegal) i blodet. Dia-

zepam fanns hos 2% av de undersökta. 17% hade spår av marihuana

i urin.

3.3.3.2 Kanada

Smart et al (1969) intervjuade 30 drogmissbrukare (missbruket

gällde barbiturater, lugnande medel eller stimulantia, hälften

av dem var även alkoholberoende) i Toronto rörande droganvänd-

ning, körerfarenheter och inblandning i trafikolyckor under de

senaste sex åren (1961-66). Mer specifikt frågade man dels efter

alkohol- eller drogintag inom 12 tim före olyckan, dels efter

körsträckor, dels en mängd detaljer kring olyckorna. Intervju-

erna kompletterades med olycksdata enligt officiella uppgifter.

Olycksinblandningen visade sig, då man kontrollerade för ålder,

kön och trafikarbete, vara i stort sett fördubblad (1,9 ggr) mot

det förväntade (skattat värde för motsvarande delpopulation).

Smart & Feijer (1976) skickade frågeformulär till 1538 high

school students i Toronto, där frågor ställdes angående drog-

användning och trafikolyckor. 15% av de tillfrågade uppgav att

de hade varit med om olycka senaste året (3% alkoholrelaterade
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och 2% drogrelaterade). Över hälften avde tillfrågade hade det

senaste året kombinerat alkohol med bilkörning, för droger före-

kom detta betydligt mera sällan; uppgavs av ca 4%. Mellan 5% och

8% var droganvändare (alkohol ej inräknat). Droganvändarna rap-

porterade fler olyckor än icke-användare (signifikant skillnad

för tobak, marihuana, opiater och hallucinogener). Då andelen

personer som blivit inblandade i trafikolycka under påverkan

jämfördes med dem som inte varit detta då de varit påverkade,

erhölls siffror som antyder en större riskökning av användning

av LSD, stimulantia eller tranquilizers än av alkohol. Ingen

kontroll gjordes för trafikarbete i denna studie.

Cimbura et al (1980) beräknade förekomst av alkohol och droger

hos trafikdödade (484 individer). Alkohol förekom hos drygt

hälften (55%), enbart alkohol hos 41%. Cannabis var vanligaste

drog (12%). 44% av cannabisanvändarna var under 20 år och 35%

mellan 20-24 år. Cannabis förekom i samband med alkohol i hälf-

ten av fallen för dem som var under 20 år, medan denna kombina-

tion dominerade hos 20-24-åringarna.

Warren et al (1980) använde samma data som i Cimburas studie,

men analyserade resultaten enbart för dödade förare (fotgängare

ej inräknade): uppgifter för 401 individer ingick i undersök-

ningen. Alkohol förekom hos 57% av dem, enbart alkohol hos 43% ,

drog hos 26%, enbart drog hos 12%. Hos 31% av de undersökta

olycksoffren fanns varken alkohol eller drog. När man delade upp

materialet med avseende på kön, erhölls följande siffror: För

män 60% alkoholförekomst, 26% drogförekomst, hos kvinnor 33%

alkohol- och 30% drogförekomst. Över 50% av de drogpositiva hade

också alkohol i blodet. Bara 17% av de drogpositiva hade mer än

en drog i kroppen. Tre droger stod för 2/3 av alla som upptäck-

tes; cannabis (och/eller metaboliter) hos 12% av de dödade, sa-

licylat hos 6% samt diazepam/n-desmetyldiazepam hos 3%. Andra

tranquilizers eller antidepressiva förekom hos 2,5%, antihista-

miner hos 2%, andra illegala droger hos 2% och analgetika hos

1,5%.
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Warren och hans medarbetare utförde vidare s k culpability

analysis (analys av bedömd skuld till olyckan). Hos dem som hade

drog i kroppen hade 73% bedömts vara skyldiga till olyckans upp-

komst (exakt samma som i hela populationen), bland de alkohol-

påverkade var andelen 87%, samt bland dem som varken hade alko-

hol eller drog i kroppen 52%. Dessa tal räknades även fram för

enskilda preparat; för tranquilizers/antidepressiva 95%, canna-

bis 88%, antihistaminer 77%, salicylat 62%. När man kontrolle-

rade för alkoholanvändning erhölls förhöjda tal (culpability

index) för tranquilizers/antidepressiva samt för cannabis, samt

något förhöjt för antihistaminer men ej för salicylat: Alkohol

1,7, cannabis 1,7, salicylat 1,0, tranquilizers/antidepressiva

1,8 samt antihistaminer 1,5.

Donelson (1986) studerade förekomst av cannabis och alkohol hos

över 1100 förare och fotgängare, dödade i trafikolyckor under

åren 1982-84 i Ontario. Alkohol fanns hos 57% av förarna och hos

53% av fotgängarna. Cannabis fanns hos 11% av förarna och hos 8%

av fotgängarna. Författaren drar slutsatsen att cannabisanvänd-

ningen ökat något från 1979.

Mayhew et al (1986) analyserade data för de 192 mc (+moped)fö-

rarna som ingick i Donelsons studie. 23% av de undersökta visade

sig vara THC-positiva (jämfört med 9% hos bilförarna), 70% hade

BAK överstigande 1 promille (54% bland bilförarna).

Simpson (et al, 1982; 1987) diskuterar problemet alkohol och

droger hos unga förare. Författaren ifrågasätter påståendet att

den förhöjda olycksrisken hos alkoholpåverkade unga förare

skulle bero på att dessa är ovana vid såväl alkohol som vid att

köra (stöd för denna uppfattning saknas enligt gjorda studier).

Simpson anför en tänkbar alternativ hypotes; den förhöjda

olycksrisken hos unga förare kan ha att göra med "personal and

social Characteristics" hos en undergrupp bland dessa förare; de

som har en riskabel körstil och som också råkar dricka alkohol

(en studie nämns, enligt vilken risktagande är huvudorsaken

till den förhöjda olycksrisken hos unga förare). Effekten av
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alkohol kanske förstärker redan riskabla körbeteenden (t ex

fortkörning). Detta resonemang äger tillämpning även på drog-

problemet. Han sammanfattar med att man helt enkelt inte vet

varför unga förare har högre olycksrisker än andra.

Simpson sammanfattar dessutom några resultat från gjorda studier

rörande droger och unga i trafiken; samtidig användning av flera

droger är ovanligt hos unga som dödas eller skadas i trafiken.

Marihuana enbart är dock vanligt, mycket ofta förekommer denna

drog tillsammans med alkohol. Alkohol är dock vanligare än dro-

ger.

3.3.4 Australien och Nya Zeeland

3.3.4.1 Australien

Vine & Watson (1982) gjorde en studie av 425 personer som under

åren 1980-82 dödats i trafikolyckor. Droger fanns hos 10% av de

undersökta, alkohol hos 51%. Alkohol + drog fanns hos 4%, enbart

drog hos 6%. Alkohol fanns hos 23% av kvinnorna och hos 56% av

männen, droger hos 10% av männen och hos 7% av kvinnorna. Diaze-

pam var vanligaste enskilda drog, fanns i 3% av de undersökta

proverna (1/3 av alla med drog), andra droger var ovanliga,

ingen enskild drog förekom oftare än i 1% av fallen (cannabis ej

analyserat). Endast 4 fall (1%) förekom med mer än en drog,

samtliga dessa i terapeutiska doser. Erhållna resultat är snar-

lika dem som Cinburra (1980) erhöll för kanadensiska data.

Hendtlass har (1983) skrivit en rapport angående resultat från

en jämförande studie mellan Nordirland och Victoria, Australien

vad gäller självrapporterad alkohol- och droganvändning hos fö-

rare. Datainsamlandet skedde i anslutning till tagandet av

slumpvisa utandningsprover hos en stor mängd trafikanter. I Mel-

bourne erhölls följande tal angående förekomsten av alkohol res-

pektive droger: 5% alkohol, 8% mediciner, 13% såväl alkohol som

medicin. I lantliga delar av Victoria fick man betydligt lägre
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siffror: 2, 3 respektive 4%. I Belfast-området fick man procent-

talen 2, 6 respektive 7%.

Hendtlass (1985, 1986) har studerat alkohol- och drogförekomst

hos dödade i trafikolyckor. Analysen omfattade kroppsvätskor

från 191 dödade. I 44% av fallen fanns droger, med cannabis som

vanligast förekommande drog, aspirin kom härnäst. 1/3 av drogan-

vändarna hade mer än en drog i kroppen.

Hendtlass har även gjort en större studie av dödade i trafik-

olyckor i Melbourne 80-82 (733 st). Hos 42% fanns alkohol och

hos 66% droger av olika slag (koffein, nikotin uteslutna). Vilka

droger det rörde sig om framgår ej. Man studerade även huruvida

den dödade hade bedömts vara skuld till olyckan eller ej. Det

visade sig då, att alkoholförekomst var relaterat till liability

(coroners bedömning beträffande skuld), så ej för droger. Då

alkohol och droger förekom tillsammans, tycktes droger öka san-

nolikheten för att man skulle ansetts skyldig till olyckan.

Perl et al (1986) tog in uppgifter beträffande självrapporterad

droganvändning hos mer än 30000 förare som undergått utandnings-

prov för fastställande av BAK i New South Wales, 1980-81. Dess-

utom noterades anledningen till att personen hade testats

(a. förorsakat trafikolycka, b. inblandad i trafikolycka men ej

förorsakat denna, c. ouppmärksamt, aggressivt eller riskabelt

körsätt, d. fortkörning eller e. andra anledningar). Jämförelse

gjordes mellan samtliga droganvändare och kontrollgrupp av icke-

droganvändare (matchning med avseende på ålder, kön, lokalitet;

denna matchning fungerade relativt väl). Ca 28% hade otillåten

BAK. Droger rapporterades hos 5%. Receptbelagda preparat svarade

för den största andelen (85%) av rapporterade droger, illegala

preparat rapporterades endast av 6 personer, dvs en försvinnande

liten andel (för 14% finns ingen uppgift). 60% av droganvändarna

hade otillåten BAK, jämfört med 27% hos kontrollgruppen. Inga

uppgifter beträffande bortfall förekommer. Vad gäller fördel-

ningen av olika droger inom användargruppen, visade det sig att

CNS drugs (droger som påverkar det centrala nervsystemet) rap-
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porterades av ca 17% (här ingick bl a minor tranquilizers),

antibiotika av 15%, kardiovaskulära droger av 12%, droger mot

astmatiska besvär av 11%. Andra typer av preparat rapporterades

mera sällan. Slutsatsen dras att för illegala droger föreligger

här en kraftig underrapportering, men även i viss mån för tera-

peutiska droger. Äldre förare använde droger i större utsträck-

ning än yngre. Unga använde dock mer antibiotika och preparat

mot astmatiska besvär (inhalant type). Minor tranquilizers (lug-

nande medel) var vanligast hos åldersgruppen 25-44 år.

Vad gäller anledningen till varför man testades, visade det sig

att det förelåg ett samband mellan användandet av droger med

psykofarmakologisk aktivitet och att man antingen förorsakat

olycka eller uppvisat ett ouppmärksamt, aggressivt eller riska-

belt körsätt.

MacPherson et al (1984) studerade mediciner i samband med alko-

hol hos ett stort antal förare (över 30000) som testats med av-

seende på BAK (utandningsprov). De jämförde olycksinblandning

(huruvida utandningsprovet tagits i samband med olycka eller

ej), och kopplade detta till självrapporterade uppgifter beträf-

fande droganvändning. Samtliga som ingick i studien hade BAK

överstigande 0,5 promille. Ett flertal droger studerades. Vid

analysen togs hänsyn till BAK och åldersfaktorn. Studien kom att

gälla enbart män (kvinnorna ytterst få). Man fann att ett antal

individuella droger och droggrupper hade samband med förhöjd

olycksrisk. Dessa inkluderade diazepam, oxazepam, antidepres-

siva, analgetika (speciellt dextropropoxifen) samt antidiabe-

tika. I allmänhet var sambandet störst vid låg BAK (dock >0,5

promille). Man framhåller att resultaten lika gärna skulle kunna

vara en effekt av de sjukdomar eller besvär som man medicinerade

för som en effekt av de använda preparaten, och att de personer

det gäller kanske skulle ha haft ännu högre olycksrisker om de

ej alls behandlats farmakologiskt (exakt samma synpunkt som förs

fram av Skegg et al).
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McLinden (1987) gick igenom gjorda blod- och urinanalyser från

164 personer som under 1983-85 i Western Australia testats på

grund av misstanke om påverkad körning, men där utandningsprov

visat ingen eller endast låg BAK. I 40% av proverna fanns en

enda drog, 23% innehöll spår av en drog + alkohol. Mer än en

drog (ej alkohol) fanns hos 30%, mer än en drog + alkohol hos 7%

av de tagna proven. Cannabis var vanligaste drog (56% av pro-

verna positiva), följt av bensodiazepiner (49%, oxazepam vanli-

gaste enskilda drog), morfin/kodein fanns i 16% av proverna (of-

tast troligen som heroinmetaboliter). Barbiturater fanns i 13%,

och metadon i 9% av proverna. Andra droger var mera sällsynt

förekommande.

3.3.4.2 Nya Zeeland

Cairns & McCallum (1982) diskuterar cannabis och bilkörning i

Nya Zeeland. Författarna nämner att enligt en studie från slutet

av 70-talet var ca 30% av universitetsstudenterna i Auckland-

området cannabisanvändare. Vidare konstateras att studier där

man jämfört blodnivåer hos olycksinblandade förare med kontroll-

förare saknas. Enligt en studie av Glauz & Blackburn från 1975,

där man analyserade spår av cannabis på fingrarna hos trafikdö-

dade förare och kontrollförare (urval ur normalpopulationen),

fann man att cannabisförekomst var förknippad med en riskökning

på ca 3,5 ggr. Förhöjd olycksrisk rapporteras även för stimulan-

tia, sedativa och antihistaminer. För tranquilizers erhölls re-

sultat som tyder på en 50%-ig riskökning.

Bailey (1984, 1986) gjorde undersökningar av skadade eller dö-

dade i trafikolyckor i Nya Zeealand, intagna på Waikiki hospital

i början på 80-talet. Man analyserade bl a cannabisförekomst och

fann, att bland 25-44-åringarna hade 6% denna drog i kroppen,

medan detta var mycket ovanligt hos personer äldre än 45 år. Det

var vanligare hos män (7%) än hos kvinnor (4%). En stor andel av

cannabisanvändarna var heavy drinkers (25% av dem hade BAK >1,3

promille), vanligast var denna kombination hos 20-24-åringar.
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Vad gäller receptbelagda preparat, visade det sig att endast en

enda individ hade högre koncentration än vad som motsvarar tera-

peutisk nivå.

Bailey (1987) gjorde en specialstudie av unga förare, skadade

eller dödade itrafikolyckor (1572 personer). Studien omfattade

cannabis och medicinska preparat (prescription drugs). Cannabis

fanns i blodet hos drygt 8% hos dem som var 24 år eller yngre,

hos 6% av 15-19-åringarna och hos 11% av 20-24-åringarna. Re-

ceptbelagda preparat (som skulle kunna påverka körförmågan)

fanns hos 6% av 15-19-åringarna, hos 4% av 20-24-åringarna och

hos 14% bland dem över 24 år. Slutsats: Cannabis kan vara ett

problem hos yngre, medan receptbelagda preparat sannolikt inte

utgör någotstörre problem bland dessa unga.

3.3.5 Afrika

Asogwa (1980) rapporterar om en studie i Nigeria rörande förare

och passagerare inblandade i trafikolyckor. Troligen har data

insamlats i form av självrapporterad alkohol- och droganvändning

vid olyckstillfället. 12% uppgav sig ha ätit kola nut (psykosti-

mulantium), 1,5% hade rökt hampa (cannabis), medan 8% uppgav sig

ha druckit alkohol före olyckan.

3.4 Översikter

Milner (1972) redovisar en del äldre studier i ämnet droger och

trafik. Således nämner han en tysk studie (Wagner, 1962), enligt

vilken 11% av 2060 förare med signifikanta BAR-nivåer hade inta-

git drog under de senaste 24 timmarna. Enligt en californisk

studie (Drive, 1969), hade 13% av 772 dödade i singel-olyckor

intagit barbiturater, tranquilizers etc. I en annan californisk

studie (Finkle et al, 1968), fann man att 21% av 3409 förare,

arresterade för påverkad körning under 1966, hade tagit drog "a

short time before being arrested".
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MacPherson (1980) summerar de större rapporter som vid det till-

fället publicerats sedan 1966 vad gäller droganvändning hos fö-

rare. De flesta av dessa studier kom från USA. Enligt dessa hade

man funnit analyserbara mängder av olika droger hos mellan 7%

och 76% i blod eller urin hos i trafikolyckor omkomna förare. I

ett slumpmässigt förarurval från slutet av 60-talet hade man

noterat drogförekomst hos 14% (i blod/urin).

Ett par studier var från Australien (DUI drivers): 25% resp 14%

av tillfrågade uppgav intag av drog under de senaste 24 tim-

marna .

Bauer (1984) diskuterar samband mellan trafikolyckor och bruket

av minor tranquilizers (lugnande medel). Resultat från en studie

gjord 1967 i California refereras, enligt vilken i 722 döds-

olyckor, 10% av förarna hade drog i kroppen; bensodiazepiner och

barbiturater vanligaste droger. 70% av dessa hade BAK >1 pro-

mille. Garriott et al (-77) analyserade kroppsvätskor hos dödade

förare i Dallas 1974-75; hos 10% fanns diazepam eller dess meta-

boliter. Alkohol fanns hos över hälften av användarna av dessa

preparat. Då kontrollgrupp saknas, är det emellertid omöjligt

att beräkna risker. Droganvändningen föreföll dockha ungefär

samma omfattning som hos befolkningen i stort.

Case-control studier har gjorts, som visar samband mellan

olycksrisk och droganvändning. Honkanens studie kritiseras emel-

lertid, på grund av att kontrollgruppen i den studien var yngre

och i större utsträckning än olycksgruppen utgjordes av kvin-

nor, dessutom analyserades ej alkoholanvändning. Av dessa skäl

utgör Honkanens resultat inget tillräckligt bevis för att ett

kausalt samband föreligger mellan bruk av droger och trafik-

olyckor. Även Skeggs studie kritiseras, dels på grund av att

alkohol ej analyserades, dels för att man ej vet om de som tagit

ut receptbelagda mediciner verkligen var drogpåverkade vid

olyckstillfället. Bauer påpekar vidare, att det är mycket oklart

om resultaten i dessa studier verkligen har att göra med drogan-

vändningen; det skulle lika gärna kunna vara en effekt av pati-
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enternas bakomliggande problem för vilka de behandlades. Bauer

nämner i detta sammanhang en studie enligt vilka patienter ut-

skrivna från mentalsjukhus i USA hade högre olycksfrekvenser än

en kontrollgrupp (Eelkema et al, 1970). Liknande resultat har

erhållits i Danmark (Kastrup et al, 1978). Personer med hög agg-

ressions- eller ångestnivå har i en annan studie visat sig ha

förhöjd olycksfrekvens (Shaw & Sichel, 1971). Bauers slutsats är

att det funna sambandet mellan användning av lugnande preparat

och olycksrisk lika gärna skulle kunna bero på en högre alkohol-

användning eller den högre ångestnivån hos användare av lugnande

mediciner.

Linnoila & Seppälä (1985) diskuterar antidepressiva och bilkör-

ning. Författarna hävdar att det ej finns några epidemiologiska

studier som visar högre olycksfrekvenser än förväntat hos använ-

dare av antidepressiva.

Chesher (1985) går igenom litteratur rörande analgetika och

olyckor. Analgetika finns av olika typer, en typ är avsedd för

behandling av lindriga smärtor och febertillstånd (aspirin);

dessa användes enligt Finkle på 60-talet av över 10% av bilfö-

rarna. För denna typ finns enligt Warren (1981) inga tecken på

förhöjd olycksrisk. Annan typ av analgetika, droger som används

för behandling av artrit, har biverkningar såsom yrsel och för-

virring. Dessa användes enligt Finkle av ca 1%. Enligt uppgifter

från Australien (MacPherson, 1983) låg användningen på ca 3%.

För analgetika av morfintyp har man försökt beräkna olycks-

risker, här föreligger motstridiga resultat. Således fann

Crancer & Quiring (1968) samt Babst et al (1970) att användandet

av dessa preparat var förknippat med förhöjd olycksfrekvens jäm-

fört med kontrollgrupp. Babst et al (1973) och Blomberg &

Preusser (1974) fann dock inga skillnader. Epidemiologiska data

tyder på att antalet användare är litet och att dessa typer av

droger förmodligen inte är något stort trafiksäkerhetsmässigt

problem. Alkohol och sedativa/hypnotika utgör troligen betydligt

större problem. Interaktionen narkotika-alkohol är förmodligen
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av betydelse (denna slutsats enbart baserad på farmakologiska

data).

Landauer (1986) diskuterar bensodiazepiners roll i trafiken och

gör en genomgång av litteraturen beträffande huvudsakligen dia-

zepam, såväl experimentella som epidemiologiska studier. Vad

gäller de sistnämnda redovisar författaren kortfattat ett antal

studier i ämnet. Utöver dem som redan nämnts ovan (studier av

Skegg et al, Honkanen et al, Warren et al; Krantz & Wannerberg,

Vine & Watson, MacPherson et al, Williams et al) tillkommer två

amerikanska studier och en från Nya Zeeland. Woodhouse (1975)

fann, vid analys av kroppsvätskor från 710 förare som dödats i

trafikolyckor, att klordiazepoxid upptäcktes hos endast två fö-

rare och diazepam hos endast en förare. Blackburn & Woodhouse

(1977) analyserade prover från 500 trafikdödade förare, som om-

kommit 1974-76. Här användes en kontrollgrupp av ett slumpmäs-

sigt urval av förare (1196 personer) som stoppats på ungefär

samma plats där olyckan ägt rum. Man kontrollerade även för

veckodag och tid på dygnet. Ur dessa data drogs slutsatsen att

olycksrisken hos användarna av sedativa/hypnotika var ungefär

dubbelt så stor som hos kontrollgruppen. Landauer påpekar emel-

lertid att resultatet för bensodiazepiner, barbiturater och

meprobamat är hopblandat. Dessutom föreligger osäkerhet beträf-

fande tillförlitligheten hos de toxikologiska analysmetoderna

som användes i studien. Missen et al (1978) rapporterar data

från Nya Zeeland rörande diazepamförekomst hos olycksoffer. Hos

skadade förare (1000 st) fann man upptåckbara mängder hos 2%,

medan man hos trafikdödade förare (370 st) fann denna drog hos

något under 2%. Hos drogmisstänkta fann man spår av drogen hos

1%.

Landauer sammanfattar, att det tycks som om personer som använ-

der diazepam är överrepresenterade i trafikolyckor. Han menar

emellertid att det är omöjligt att avgöra om detta hänger samman

med effekter av preparatet eller om orsaken är att söka i det

tillstånd för vilket medicinering skett.

VTI MEDDELANDE 626



35

Silverstone (1988) diskuterar psykiatriska sjukdomar och deras

behandling ur etttrafiksäkerhetsmässigt perspektiv. Författaren

redovisar kortfattat resultaten från ett antal studier i ämnet.

Dessa tyder på att vissa psykiatriska sjukdomar eller störningar

kan vara relaterade till ökad olycksförekomst. Utöver dem som

nämns av Bauer (se ovan) nämns här även en undersökning av

Crancer & Quiring från 1969, enligt vilken patienter med psyko-

neurotiska störningar hade 50% fler olyckor än en kontrollgrupp.

Mediciners roll diskuteras, varvid författaren gör det antagan-

det (dock utan att anföra några data som stöd) att förare kan

vara mer riskabla när de upplever stark ångest än när de känner

sig lugnade (efter intag av lugnande medel).
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4 KOMMENTARER

Från många delar av världen föreligger data (oftast tyvärr

ganska inaktuella) rörande förekomst av droger i trafiken, såväl

i flödet som, framför allt, i olyckor. Hög förekomst i trafik-

flödet av droger som misstänks kunna ha trafiksäkerhetsmässigt

negativa effekter, kan tyda på att ett viktigt problem förelig-

ger. Sådana data säger emellertid mycket litet om eventuella

olycksrisker; för att kunna göra sådana beräkningar behöver man

se på förekomst i olyckor. Enbart sådana uppgifter säger emel-

lertid inte heller mycket om olycksrisker, utan för att göra

sådana analyser krävs att man relaterar förekomst i olyckor till

förekomst i ett kontrollmaterial och studerar huruvida över-

representation i olyckor föreligger ellerej. Ett alternativt

angreppssätt som prövats i några fall är att studera samband

mellan bedömd skuld till olyckan och droganvändning.

I föreliggande rapport har resultaten från åtminstone 15 studier

redovisats, där man jämfört drogförekomst hos olycksinblandade

trafikanter med förekomst hos icke olycksinblandade och därur

gjort uppskattningar av olycksrisker. I en del studier har man

därvid erhållit resultat som tyder på riskökning förknippadmed

användandet av vissa preparat, framför allt gäller detta lug-

nande medel och cannabis. Ett genomgående mycket stort problem i

dessa studier har emellertid varit att få fram lämpliga kon-

trollgrupper. Ofta har man nöjt sig med ett slumpvis urval ur

populationen, vilket är helt otillräckligt om man vill kunna

uttala sig om risker med att använda vissapreparat. Med den

metoden kan man endast utröna huruvida droganvändarna är mer

olycksbenägna än folk i allmänhet. För att kunna uppskatta hur

droger påverkar olycksrisker är det nödvändigt att man kon-

trollerar ett stort antal samverkande faktorer som är relaterade

till olycksfrekvens, såsom ålder, kön, körerfarenhet, trafik-

arbete, socio-ekonomisk status, alkoholpåverkan. Endast så kan

effekten som är förknippad med droganvändning skiljas ut från

effekter av andra faktorer. Inte ens den studie som utförts av

Skegg med medarbetare, som brukar framhållas som en mycket väl
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utförd undersökning, är tillfyllest vad gäller detta kontroll-

problem. Således saknas där bl a kontroll över alkoholpåverkan

och trafikarbete. Dessutom kunde man ej särskilja drogeffekter

från eventuella effekter av den bakomliggande sjukdomen eller de

besvär för vilka man medicinerade, vilket generellt sett utgör

ett svårlöst kontrollproblem i epidemiologiska undersökningar.

Kontrollproblem av liknande slag kan antas föreligga även be-

träffande illegala preparat.

Utvärderingen av drogers betydelse försvåras dessutom av att

dessa mycket ofta förekommer tillsammans med alkohol.

Ett annat mycket stort problem med dessa epidemiologiska studier

är den otillräckliga mängd data som man försöker dra slutsatser

ifrån. De olycksmaterial man utgått ifrån är således genomgående

små. Skegg utgick från ett stort material om över 43000 patien-

ter. I denna grupp dödades eller skadades endast ett litet antal

(57 personer) under den tid som undersökningen omfattade. Risk-

bedömningen förknippad med användandet av minor tranquilizers

kom att baseras på endast 5 olyckor hos droganvändarna! Trots

att undersökningen var omfattande, är, på grund av så få olycks-

data, speciellt vad gäller enskilda droger, de slutsatser man

kan dra ur detta material självfallet mycket osäkra. För att

kunna dra slutsatser med rimlig säkerhet rörande risker förknip-

pade med olika preparat krävs mycket stora datamängder, insam-

lade under lång tid.

Med tanke på de här påtalade stora svårigheterna att utgående

från epidemiologiska data göra tillförlitliga riskbedömningar

vad gäller droger, torde det vara självklart att sådana studier

behöver kompletteras med experimentella studier, där man ger den

drog man vill studera till ett antal försökspersoner under

strikt experimentell kontroll. Självfallet finns problem även

med sådan metodik, varav generaliseringsproblemet är det vik-

tigaste. En lovande utveckling härvidlag är tillkomsten av avan-

cerade körsimulatorer, med vars hjälp man förmodligen kan er-

hålla resultat som visar sig ha god validitet vad gäller drogers
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effekter i olika trafiksituationer. En stor och avgörande för-

tjänst med experimentell metodik är att man lätt kan isolera ef-

fekten av just den faktor (i detta fallet drog) man vill studera

genom att kontrollera andra påverkande faktorer. På så sätt kan

man dra säkra slutsatser beträffande kausalsamband, vilket inte

är lätt i icke-experimentella ansatser. Vidare är det enkelt att

samla in tillräckliga mängder data för att kunna dra säker-

ställda slutsatser. Man behöver dessutom inte invänta att ett

stort antal olyckor inträffat, vilket är en förutsättning för

att en epidemiologisk studie ska vara meningsfull att göra.

För information rörande experimentella resultat hänvisas till

översikter i ämnet, t ex Drugs & Driving (1986), Medicines and

road traffic safety (1988), Landauer (1986), Smiley & Brookhuis

(1987) eller proceedings från internationella konferenser rö-

rande alkohol, droger och trafiksäkerhet (t ex Alcohol, drugs

and traffic safety - T86).
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